
(tylko w razie wypadku)


Usprawnienie pojazdu
Holowanie pojazdu

Telefoniczna pomoc
informacyjna (infolinia)







(wypadek, awaria, kradzież) (wypadek, awaria, kradzież) (wypadek, awaria, kradzież)

 





















Limity
odpowiedzialności

Limity
odpowiedzialności

Limity
odpowiedzialności

Limity
odpowiedzialności

300 zł

PL - 500 zł /
za granicą - 1000 zł

PL - 500 zł /
PL - 500 zł /
za granicą - 1000 zł za granicą - 1000 zł

150 km

200 km

200 km

PL - bez limitu / za
granicą - 800 km

bez limitu

bez limitu

bez limitu

bez limitu

do 3,5 t DMC najbliższy warszatat
lub miejsce
zamieszkania

do 3,5 t DMC najbliższy warszatat
lub miejsce
zamieszkania

do 3,5 t DMC najbliższy warszatat
lub miejsce
zamieszkania

do 3,5 t DMC najbliższy warszatat
lub miejsce
zamieszkania

3 doby

3 doby

3 doby

PL- 500 zł /
za granicą - 1000 zł

PL- 500 zł /
za granicą - 1000 zł

PL- 500 zł /
za granicą - 1000 zł

Pojazd zastępczy

3 doby
( zdarzenie, kradzież)

4 doby
(zdarzenie, kradzież)
3 doby (awaria)

10 dób
(zdarzenie, kradzież)
5 dób (awaria)

Zakwaterowanie w hotelu

3 doby
(zdarzenie, awaria)

3 doby
(zdarzenie, awaria)

3 doby
(zdarzenie, awaria)

Holowanie pojazdu
poszkodowanego w wypadku
Parking
Dowóz paliwa

Powrót do miejsca
zamieszkania lub kontynuacja
podróży

PL - 500 zł / za granicą - 1000 zł
(zdarzenie, awaria)

PL - 500 zł / za granicą - 1000 zł
(zdarzenie, awaria)

PL - 500 zł / za granicą - 1000 zł
(zdarzenie, awaria)

Odbiór naprawionego
pojazdu

PL - 500 zł /
za granicą - 1000 zł

PL - 500 zł /
za granicą - 1000 zł

PL - 500 zł /
za granicą - 1000 zł

PL - 500 zł /
za granicą - 1000 zł

PL - 500 zł /
za granicą - 1000 zł

do miejsca zamieszkania lub celu podróży
(zdarzenie, awaria)

do miejsca zamieszkania lub celu podróży
(zdarzenie, awaria)

Holowanie przyczepy

200 km max 400
kg
(zdarzenie, awaria)

PL - bez limitu /
EU - 800 km max
400 kg
(zdarzenie,
awaria)

Infolinia medyczna

bez limitu

bez limitu

Złomowanie pojazdu
Pomoc kierowcy
zastępczego

300 zł

Zapewnienie tłumacza

1000 €
(zdarzenie, awaria)

Odmrażacz

PL - 500 zł

Pomoc prawna

bez limitu

Opieka nad dziećmi

25 000 zł
(zdarzenie, awaria)

